
B	U	D	S	T	I	K	K	A

61. årgang Nr. 5 Mai 2018

Månedens	postkort

Månedens postkort viser Bybrua i Drammen, vakkert pyntet med norske flagg, 
kanskje en maidag tidlig på 1960-tallet? Kortet er utgitt av Aune (F-911-2).



Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 915 
mandag 14. mai 2018 kl. 19.00 i 

Losjeplassen Bo- og servicesenter, Engene 50. 
Dørene åpner kl. 17.45.

***
Program for møtet mandag 14. mai:

1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning 
3 – Foredrag av Bjørn Bendiktsen: Moderne forfalskninger
4 – Quiz
5 – Miniauksjon
6 – Kjøp/salg/bytte

***
Videre program for våren 2018:

28. mai Byttemøte
2. juni Postkortmesse i Frogner menighetshus

11. juni Lakseaften 
Se informasjon om Postkortmessen og Lakseaften lenger ut i Budstikka!

***

Runde år i DFK
Ørnulf Hellum 80 år 15. august
Stein Erik Haslestad 75 år 6. juni
Terje Nilsen 75 år 16. juni
Roald Astor Lerfald 75 år 8. juli
Martin A. Andersen 75 år 10. august
Kirsten Sørensen 70 år 1. juli
Jan Hallgrimsen 60 år 2. juli
Christiane Svartås 60 år 12. august

Vi gratulerer jubilantene!

Neste	møte



Øivind	Rojahn	Karlsen	
	
	

N	O	R	S	K			F	E	L	T	P	O	S	T	
	

-	i	vid	forstand	
	
	
	

	
	
	
	

Utgitt	av	

Krigs-	og	Feltpostforeningen	2017	

Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 914, 
mandag 9. april 2018 i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50.

1. Formannen ønsket 56 medlemmer og 3 gjester velkommen og referatet fra sist 
møte ble godkjent uten innvendinger.

2. Det kom forslag om å lage liste over medlemmenes samleområder og denne ha 
tilgjengelig for medlemmene, samt å ha «temadager» på byttemøtene for å 
revitalisere disse. Styret ser på saken. 

3. Loddsalg: Trekningen ble gjennomført på vanlig måte. 
4. Øivind Rojahn Karlsen holdt et engasjert foredrag om sitt praktverk "Norsk 

feltpost - i vid forstand". Her fikk vi en innføring i hans tanker om oppbyggingen 
av boken med tanke på at den skulle være engasjerende og enkel å bruke. 
Foredraget ble selvsagt krydret med mange historier om stempler, bilder av 
konvolutter med flotte stempler, postkort med vakre motiver, bilder av 
militærkaserner og annet som de 56 medlemmene + 3 gjester tydeligvis satte 
stor pris på.

5. Quizen utgikk pga. manglende tid.
6. Miniauksjon: Alle 55 objektene ble solgt.

Morthen Auke, sekretær

Møtereferat



D/S Duen (1877 – 1918)
Den første av to fartøyer med navnet «Duen» ble bygget i Gøteborg i 1877 og anskaffet av 
Christiania-Sætre Dampskibsselskab. Fartøyet hadde en lengde på 89,5 fot, vekt på 76 bruttotonn 
og kunne ta 182 passasjerer. Det ble drevet av en to-sylindret dampmaskin på 125 HK. 
De første årene gikk D/S Duen i rute Kristiania-Sætre-Drøbak, men etter en tid ble Sætre 
endepunktet. Fartøyet ble senere ervervet av Dampskibsaktieselskabet Asker, Røken & Hurum, og 
var i drift i samme rute til 1918, da det ble erstattet av et nytt fartøy med navnet D/S Duen. Den 
første D/S Duen ble i 1918 solgt til Claus M. Høie, Stavanger, ombygd til lasteskip og omdøpt til 
Egenæs. Fartøyet forliste i 1920 da sildelasten i lasterommet forskjøv seg. 
Fra 1. juli 1884 fikk D/S Duen ambulerende brevhus med 3-rings stempel nr. 326. 3-rings stempelet 
ble erstattet av et 4-rings stempel med samme nummer utsendt fra Kristiania 8. juli 1907. Dette ble 
igjen erstattet av et nytt 4-rings stempel med nummer 326, sendt fra Kristiania 9. januar 1911. 
Brevhuset ble sannsynligvis overtatt av den nye D/S Duen fra 1918. 



Nedenfor vises tre brevkort med 3-rings nummer 326 brukt på D/S Duen. Det øverste er i tillegg 
mottaksstemplet Christiania Bypost 1/7 86, mens det midterste er datert Bjerkö 30/8-86. 



Medlemmer av NPS/DFK får det første 

bordet gratis (kontingent for 2018 må være 

betalt). Har du med egne bord, koster det 

kr. 50,- pr. meter. 



Lakseaften mandag 11. juni 1

Vi har igjen gleden av å invitere til lakseaften 

mandag 11. juni
på Landfallhytta kl. 1800

Påmelding til Ivar Håkonsen 
tlf. 952 69 043 eller e-post: 
post@ivarhakonsen.no 

innen torsdag 7. juni    

Subsidiert meny  kr. 300.- inkl. mat og drikke.
Det er trivelig på lakseaften – ta gjerne med ledsager.  Dette er et møte vi kan tenke oss 

enda flere deltagere på – meld deg på du også…….

Husk møtebånd (for de som har) – utdeling til noen nyopprykkede.

Vi setter som tidligere opp gratis felles transport 
fra STRØMSØ TORV kl. 17.20.  (NB nytt sted)

Møt gjerne frem 5 minutter tidligere. 
Gi beskjed om transport-behov ved påmelding. 

For dere som ønsker å kjøre til lakseaften er 
det bilvei helt fram.

Ta med godt humør og bli med på en hyggelig 
kveld med god mat og fantastisk utsikt.



M	Å	N	E	D	E	N	S			B	R	E	V
Månedens brev ble nylig solgt på Skanfils nettauksjon. Det er påskrevet K.T. 

(Kongelig Tjeneste), datert 24. sept. 1847 og sendt fra Drammens Politikammer til 
Politikammeret i Christiania. Brevet har et flott lakksegl fra Drammens Politikammer. 

www.drammens-fk.com


